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Az önkormányzati választásokra 2010. október 03-án
kerül sor. Szavazni reggel 6.00 órától este 19.00
óráig lehet az alábbi három szavazókörben:

1. Polgármesteri Hivatal,
2. Napköziotthonos Óvoda,
3. Imremajor.

Szavazni csak személyesen a választópolgár lakó-
helyén vagy igazolással a 2010. június 16-a elôtt
bejelentett, érvényes tartózkodási helyén lehet.
Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig,
személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. ok-
tóber 01-én 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely sze-
rinti polgármesteri hivatalban.
A szavazáshoz kérjük vigyék magukkal a sze-
mélyazonosság és a lakcím megállapítására al-
kalmas igazolványukat. Ezek pontos felsorolása
az „Értesítô” hátoldalán található.
A mozgásukban gátolt választópolgároknak lehe-
tôségük van a mozgóurnás szavazásra. Kérjük
ezen igényüket a szavazás napja elôtt a polgár-
mesteri hivatalban, a szavazás napján az illetékes
szavazatszámláló bizottságnál írásban jelezzék.
A szavazáshoz szavazófülke áll minden polgár
rendelkezésére, de ennek igénybevételére senki
sem kötelezhetô. A szavazóhelyiségben csak a
szavazás idejéig lehet tartózkodni. A rendfenntar-
tásról a szavazatszámláló bizottság elnöke gon-
doskodik.
Minden választópolgár három szavazólapot fog
kapni. Az egyiken a polgármesterre, a másikon az
önkormányzati képviselôkre, a harmadikon a me-
gyei listára lehet szavazni.
Balatonfenyvesen a Helyi Választási Bizottság az
alábbi jelölteket vette nyilvántartásba (ábécé sor-
rendben):

Polgármester jelöltek

1. Gyanó Józsefné független

2. Lombár Gábor György független

Érvényesen szavazni csak az egyik jelölt neve
mellé tett + vagy x jellel lehet. Ha több jelöltet jelöl-
nek meg vagy egyiket sem, a szavazat érvénytelen.
Polgármester az lesz, aki közülük a legtöbb szava-
zatot kapja.

Képviselô jelöltek

Árkosi Zsolt Tamás független
Barna Antal független
Biró Károly független
Buza Máté független
Gyanó Józsefné független
Hodován Csaba FIDESZ-KDNP
Haszon Zsolt független
Kalmár Lajos független
dr. Kemény Gábor FIDESZ-KDNP
Kolip Zoltán István független
Lôrinc János független
Nagy Tamás független
Ország Sándor FIDESZ-KDNP
Somogyi István független
Stamler József JOBBIK
dr. Szilvássy Györk független
Táskai Elôd Gergely független
Vargáné Vlasics Erika független
dr. Veress Zsolt független

A 19 jelölt közül kerül megválasztásra az új kép-
viselô-testület 6 tagja. Szavazni úgy lehet érvénye-
sen, hogy legfeljebb 6 jelölt neve mellé kell tenni 
+ vagy x jelet. Amennyiben valaki hatnál több jelöl-
tet jelöl meg, úgy szavazata érvénytelen. Ha hat-
nál kevesebbet, szavazata érvényes.
Az új képviselô-testület tagjai azok lesznek, akik
az összesített szavazatok alapján az elsô hat hely-
re kerülnek.
A harmadik szavazólapon a megyei listára lehet
szavazni, amelyen a pártok, társadalmi szervezek
neve található, s ezek közül egyre lehet érvénye-
sen szavazni.
Kérjük Tisztelt Polgárainkat, hogy éljenek válasz-
tójogukkal és minél nagyobb számban menjenek
el szavazni!

Helyi Választási Iroda

ÍGY VÁLASZTUNK!

A Tisztelt Olvasó figyelmébe ajánljuk, hogy lapszámunk belsô oldalain az október harmadikai önkor-
mányzati választáson induló polgármester jelöltek és a legtöbb képviselô jelölt rövid bemutatkozó 
írásaival találkozhat. A lehetôséget, hogy magukról, programjukról néhány sort publikáljanak (ha kí-
vánták, portréfotójuk kíséretében), a FENYVESI ÚJSÁG a Helyi Választási Irodával együttmûködve
ajánlotta fel minden indulónak.
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Gyanó Józsefné
(képviselô jelöltként is indult)

Negyvenkilenc éves pedagógus va-
gyok, 1983 óta házas, két felnôtt korú
leány édesanyja. 1965 óta nyaraló-
ként, 1992-tôl pedig állandó lakos-
ként kötôdöm Balatonfenyveshez.
1993 szeptemberétôl tanítok a helyi
általános iskolában a férjemmel
együtt. Ez alatt az idô alatt – a neve-

lés, oktatás mellett – sok községi 
kulturális rendezvénynek voltam fô-
vagy segítô rendezôje.Tevékeny részt
vállaltam a zeneoktatás helyi meg-
szervezésében, a korszerû könyvtári
kölcsönzés alapjainak megteremté-
sében.
2008-tól vagyok a képviselô-testület
tagja. Az elmúlt két esztendôben
szerzett tapasztalataim és saját ér-
tékrendem alakították ki bennem azt
a meggyôzôdést, hogy új típusú, az
érintettek véleményét sokkal jobban
figyelembe vevô, a nyilvánosságot
nem kizáró községvezetésre van
szükség. Hogy egyensúlyt kell terem-
teni az állandó lakosok és a nyaralók
Balatonfenyvese között, mert a kettô
ugyanaz. A nyaralóhely célirányos
fejlôdése a záloga az itt élôk boldo-
gulásának, jólétének.
E gondolatok jegyében fogalmaztuk
meg az ÖSSZEFOGÁS BALATON-
FENYVES JÖVÔJÉÉRT képviselô-
jelölti csoporttal azt a programot,
amelyet mindnyájukhoz eljuttatunk,
és amelynek támogatását kérjük
Önöktôl.

Lombár Gábor

Az elmúlt négy esztendôben meg-
gondolatlan kormányzati döntések,
félreszabályozások, elfogadhatatlan
pályázati elbírálások keserítették az
életünket. Mindezek ellenére tettük 
a dolgunkat, megtartottuk az iskolát,
kényesen ügyelve annak önállóságá-
ra, gazdálkodásunk továbbra is sta-
bil, likvid pénzeszközünk meghaladja
a 108 milliót.
Az önállóságunk kezdete óta eltelt
idôszakban meg kellett teremteni a
fejlôdés és fejlesztés alapjait az infra-

struktúra kiépítésével. Az elmúlt négy
évben 200 milliónyi összértékû fej-
lesztésre valamivel több mint 124 mil-
lió pályázati támogatást nyertünk ami
hatvan százalékos intenzitást jelent.
Így gyakorlatilag megduplázhattuk a
fejlesztésre jutó összeget. Utakat, 
járdákat építettünk, újítottunk fel,
elektromos fejlesztéseket végeztünk,
többek között Imre majorban, pályá-
zatokat nyújtottunk be (a napokban
kaptuk az értesítést, hogy a strand-
felújításhoz 40,5 millió forintot nyer-
tünk).Több mint másfélszáz fenyvesi-
nek nyújtottunk, ha idôlegesen is,
munkalehetôséget, akik a települést
tartották rendbe – köszönet érte.
Tesszük a dolgunkat tovább is, ha 
felhatalmaznak vele, a lehetôségek
szerint ügyelve-figyelve egymásra,
gyermekeinkre, szüleinkre az eleset-
tekre, erôsítve közbiztonságunkat.
A rendezési terv módosításával, fe-
lülvizsgálatával megteremtve akár
munkahelyteremtô beruházás lehetô-
ségét is.
Az elkövetkezendô idôszakban a ta-
pasztalatra, a gazdasági lehetôsége-
ket szem elôtt tartó fejlôdésre van a
településnek szüksége: FENYVES 
A LEGFONTOSABB!

POLGÁRMESTER JELÖLTEK KÉPVISELÔ JELÖLTEK

Árkosi Zsolt

1967-ben születtem Sopronban, kilenc éves
korom óta élek Balatonfenyvesen. 1992-tôl ki-
lenc évig ügyvezetô igazgatóként dolgoztam,
majd 2003-tól napjainkig egyéni vállalkozó-
ként import textiláruk kis- és nagykereskedel-
mével foglalkozom. Feleségem Árkosi Viktória
fonyódi ruházati boltunkat vezeti. Hat éves fiú-
gyermek boldog szülei vagyunk.
Független képviselôként szeretnék többet ten-
ni Önökért, Balatonfenyvesért. Itt élek, isme-
rem lakótársaim gondjait, vágyait, azonosulok
céljaikkal és szívesen dolgozom közügyekért.
Függetlenségem megtartása mellett közös-
ségünk életének jobbítása a célom, amit 
elfogulatlan, átgondolt testületi szavazásokkal
és lelkiismeretes képviselôi munkával kívánok
elérni.

Barna Antal 

1964-ben születtem Balatonfenyvesen, három
gyermek édesapja vagyok. Végzettségem
autószerelô és vendéglátó üzletvezetô. 1997
óta vállalkozóként dolgozom.
Megválasztásom esetén a legfôbb célom
Fenyvesen a polgárôrség megszervezése, túl
sok a betörés, a besurranásos lopás, a garáz-
daság. További céljaim a turizmus fejlesztése,
mivel fenyves adottságai a turizmusra épül-
nek, így a programok, hagyományôrzô feszti-
válok szervezése igen fontos tennivalónk.
Mivel vállalkozóként a központi strandon büfét
üzemeltetek, tudom, hogy az itt lakók és a
nyaralók elvárásainak a mostani helyzet nem
felel meg, ezért változtatni kell! A turizmusból
több pénz folyik be, ami Fenyves fejlôdését
elôsegítheti, de legalább ilyen fontos, hogy az
idôsek és a fiatalok jól érezzék magukat itt, s
az otthonuknak tekintsék a községet.
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Bíró Károly

Negyvennyolc éves olajmérnök vagyok, nôs,
két kiskorú gyermekem van. Édesanyám az is-
kola pedagógusaként a tanítás mellett a neve-
lés értékét, édesapám építészként, korábbi
képviselôként, a közösségért munkálkodás
példáját adta. Képviselôként ezeknek az elvá-
rásoknak szeretnék én is megfelelni. A mosta-
ni választás tétje: a község megújulásának
utolsó esélye, mert a JÖVÔNK a tét! Ezért
meggyôzôdésem, hogy személyében és gon-
dolkodásmódjában új polgármesterre és
képviselô-testületre van szükség.
A település gazdálkodásához ciklusonként
több mint 2 milliárd forint áll rendelkezésre.
Tudják Önök, hogy ezt a hatalmas összeg mi-
re fordítják? Meggyôzôdésem, hogy annak a
településnek, amely ilyen nagyságrendû ösz-
szeggel gazdálkodik, a fejlesztések terén,
külsô megjelenésében, programjaiban és szo-
ciális gondoskodásában sokkal többet kell
nyújtania.
Elképzeléseinket vázoltuk képviselôjelölt társa-
immal a lakossági fórumokon és az Önökhöz
eljuttatott „Összefogás Balatonfenyvesért
jövôjéért” címû összeállításban.

Buza Máté

1981. február 4-én születtem, azóta élek a
községben, már a nagyszüleim is itt laktak az
ötvenes évektôl. A Balatonfenyvesi Általános
Iskolában kezdtem tanulmányaimat, majd a
gyôri Széchenyi István Egyetem Építészmér-
nöki szakán diplomáztam. Mûvezetôként dol-
goztam autópályák, hidak és metróállomás
építésénél. Jelenleg a Magyar Közút NZRT.
mûvezetôjeként végzem munkámat. Felesé-
gem és családja szintén balatonfenyvesi, je-
lenleg egy kislánynak vagyok boldog édesap-
ja, párommal októberben várjuk második
gyermekünket.
A családom és gyermekeim jövôje érdekében
döntöttem úgy, hogy szeretnék részese lenni a

Balatonfenyvest irányító testületnek, képviselve
a fiatalok, családosok érdekeit. Legfontosabb
feladatomnak új munkahelyek megteremtését,
valamint a közösségi sportélet „újraélesztését”
tartom. Meggyôzôdésem, hogy Fenyves na-
gyobb léptékû fejlôdéséhez változásokra van
szükség. A turisztikai szolgáltatásaink színesí-
tésére, sokkal több programra, rendezvényre,
illetve sportversenyekre is volna igény. Mind-
annyiunk érdeke, hogy a hozzánk érkezô vendé-
gek számára Fenyves egyre vonzóbbá váljon.

Haszon Zsolt

Negyvennyolc éves üzletvezetôként 1998 óta
vagyok a képviselô-testület tagja, 2006 óta 
alpolgármester. Ezen idôszak alatt rengeteg
tapasztalatot szereztem az önkormányzati
munkában. Itt élünk valamennyien Fenyvesen,
tisztában vagyunk erényeinkkel, s látjuk hibá-
inkat is. Az elkövetkezô idôszak feladata a
bennünk rejlô lehetôségek további kiaknázá-
sa, erôsítése, s az adódó problémák követke-
zetes felszámolása.
Mindezt úgy, hogy az itt élôk érdekeit, bizton-
ságát szem elôtt tartva az idelátogatóknak is
otthonos környezetet, színvonalas programo-
kat nyújtva lépjünk folyamatosan elôre.
Az eddigi kiegyensúlyozott gazdálkodást foly-
tatva minôségi fejlesztésekkel biztosítva az 
állandó megújulást.
Meggyôzôdésem, hogy nagyon jó dolgok van-
nak alakulóban Fenyvesen. Ezzel együtt
HATÉKONYABBAN, ERÔTELJESEBBEN, KÖ-
VETKEZETESEBBEN kell munkálkodnunk!
Fenyvesnek az elkövetkezô idôszakban olyan
képviselô-testületre lesz szüksége, amelyben
a személyes érdekeken felülemelkedve való-
ban FENYVES A LEGFONTOSABB.

Hodován Csaba

Negyvenkét éves balatonfenyvesi lakos va-
gyok. Feleségemmel 1992 óta élünk a telepü-

lésen, három leányunk közül kettô Pécsett
gimnazista, a harmadik óvodás. Kalocsán
születtem, a középiskolát Kiskôrösön végez-
tem, fôiskolai diplomát Kaliforniában szerez-
tem a Georgetown Egyetem amerikai állami
ösztöndíjasaként, mezôgazdasági menedzser
és marketing szakon. Hazatértem után 1992-
tôl a Coca-Cola depóigazgatója voltam, majd a
Fonyódi Ásványvíz vezetôje lettem.
1998 óta saját vállalkozásomban fôként külke-
reskedelemmel foglalkozom, élelmiszeripari
és mezôgazdasági termékeket exportálok.
Nagykanizsán is mûködtetek vállalkozást,
melynek fô tevékenysége az ingatlanhasznosí-
tás és – fejlesztés. Balatonfenyvesen egy élel-
miszerüzletünk van, melyet az utóbbi években
bérbe adtunk.
Képviselôvé választásom esetén munkámban
a munkahelyteremtésre és a vállalkozásfej-
lesztésre helyezném a fô hangsúlyt.

Kalmár Lajos 

Három gyermek édesapjaként születésemtôl
Balatonfenyvesen élek, karosszéria-lakatos-
ként dolgozom vállalkozóként. A fenyvesi lako-
sok bizalmát élvezve 1991 óta a képviselô-
testület tagja vagyok, mely idôszakban kap-
tam „hideget-meleget” egyaránt. Az elismeré-
seket köszönöm, a kritikát elfogadom, tevé-
kenységem során igyekszem hasznosítani, a 
rágalommal nem tudok s nem is akarok mit
kezdeni.
Az elmúlt négy évben a a Pénzügyi és Fejlesz-
tési Bizottság elnökeként dolgoztam. A nagy
szavaknak és a felelôtlen ígérgetéseknek nem
vagyok a híve. Lehet, hogy egy adott szituáció-
ban fájdalmas a „nem megoldható” mondat, 
de úgy gondolom, hogy sokkal becsületesebb
– habár népszerûtlenebb – mint ha megígér-
ném, hogy megoldom, és nem történik semmi.
Legjobb tudásom szerint ez után is azon 
leszek, ha bizalmukat elnyerem, hogy a
lehetôségek határain belül mindent megte-
gyek annak érdekében: folytatódjon a stran-
dok rekonstrukciója, az utak építése, javítása,
ezzel több nyaralóvendég idevonzása, ami nö-
velné a családok s az önkormányzat bevé- 
telét is.
Arra törekszem, hogy elôsegítsem tevékeny-
ségemmel a szociálisan rászorultak és Feny-
ves idôs lakosainak támogatását. Fontos 
feladatomnak tekintem az intézmények önálló-
ságának megtartását, biztosítva a felnövek-
vô nemzedék magasszintû oktatását, nevelé-
sét, lehetôséget teremteni a fiatalok számára
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a hasznos idôtöltéshez, valamint tenni azért,
hogy településünk sportélete megújuljon.

Dr. Kemény Gábor

1973-ban születtem Mohácson. A Kaposvári
Egyetemen szereztem agrármérnöki okleve-
let, majd közgazdaságtanból doktori minôsí-
tést. Egy évet kutattam és tanultam Német-
országban is. 2002-ben költöztem Balaton-
fenyvesre, ahol a Hubertus Agráripari Bt.
munkatársa lettem. 2004-tôl 2009-ig a Kodo-
lányi János Fôiskolán dolgoztam, de rövid 
ideig tanítottam külföldön is. Jelenleg saját
vállalkozás keretei között, mint tanácsadó, te-
vékenykedem.
Munkatapasztalatomat elsôsorban a control-
ling (szervezetek mûködésének átláthatóvá, a
teljesítmény mérhetôvé tétele) és a projekt-
menedzsment (uniós források megszerzése
és szabályos felhasználása) területén szerez-
tem. Ezeket a tapasztalatokat a képviselôi
munkám során is kamatoztathatom, hatéko-
nyabbá téve a testület és ez által az önkor-
mányzat mûködését. Kiemelten fontosnak 
tartom minden olyan kezdeményezés támo-
gatását, mely a helyi közösség erôsödését
szolgálja. Nyelvtudásom német nyelvbôl tár-
gyalóképes. Feleségemmel és három kiskorú
gyermekemmel élek a településen.

Kolip Zoltán 

Harminckilenc éves vagyok, tizenöt éve élek
Fenyvesen. Feleségem, Hackl Szilvia, az óvo-
da vezetôje, gyermekünk, Márton immár öt és
fél éves. 1994 óta vállalkozóként dolgozom.
Képviselô-jelöltként a céljaim között szerepel
a balatonfenyvesi vállalkozók és vállalkozások
támogatása. Úgy gondolom, itt elsôsorban a
helyben élôknek kell hogy lehetôsége nyíljon
a vendégeket kiszolgálni: vattacukrot árulni,
ugráló-asztalt üzemeltetni, villanyt szerelni, fu-

varozni… Az a véleményem, hogy tömegeket
mozgató nyári programok, fesztivál megren-
dezésével a települést vonzóbbá lehetne ten-
ni, s nyaralóinkat itt tartani, megôrizni. Fontos,
hogy a helyi fiatalságnak szórakozási lehe-
tôséget biztosítsunk, akár az egész év során,
szezontól függetlenül. Célom még Imremajor
teljes körû felzárkóztatását elômozdítani.

Lôrinc János 

Negyvenkilenc éves vagyok, 1969 óta élek
Balatonfenyvesen, három leánygyermekem
van. Gyermekkorom óta kötôdöm a község-
hez, ide jártam általános iskolába, a nyári szü-
netekben a Nagyberekben az erdészetnél dol-
goztam. Késôbb, már felnôttként nyolc éven át
az Állami Gazdaságban. Ezt követôen karban-
tartóként az iskolában.
1994 és 2002 között, mint képviselô, a szoci-
ális és a községfejlesztési bizottságban tevé-
kenykedtem. Ha megválasztanak, környezet-
tanulmányok elvégzésével most is a szociális
bizottságban szeretnék dolgozni. Fontosnak
tartom az elhanyagolt, befejezetlen szolgálati
lakások kihasználását, szeretném támogatni a 
fiatalok kulturális lehetôségeit. Megvan min-
den adottság ahhoz, hogy egy színvonalas
klubot mûködtessünk.
Munkahelyeket ma, Balatonfenyvesen, dôre-
ség lenne ígérni, de ha megépül a vitorlás-
kikötô, ha a turizmus fejlesztését segítjük – és
ez a célom – több állás lehetôséget is biztosít-
hatunk a fenyvesieknek.

Nagy Tamás

Balatonfenyvesen élek családommal, fiam
húsz, kislányom tizenkét éves. Élelmiszeripari
gépész a végzettségem, a Hubertus Bt.-nél
dolgozom, családi vállalkozásba még mûköd-
tetünk egy kis élelmiszerboltot is, szaba-

didômben festek. Témáim a Balaton és a
Nagyberek.
Képviselôként szeretnék még az eddigieknél
is többet tenni a település, és a régió kultúrá-
jáért, turizmusának fejlesztéséért. Fontosnak
tartom a programok színesítését, fiataljaink
boldogulását, és Imremajor problémájának
megoldását, melyet elsô kézbôl – munkatár-
saimtól – pontosan ismerek.
Meggyôzôdésem, hogy továbbra is a bizton-
ságos gazdálkodás és a magas színvonalú
oktatás lehet fejlôdésünk alapja.

Ország Sándor

1959-ben születtem Marcaliban, akkor
Táskán laktunk, 1964 óta vagyok fenyve-
si lakos. Az általános iskolát itt, a gimná-
ziumot Fonyódon végeztem el. 1981-ben
a Kaposvári Mezôgazdasági Fôiskolán
szereztem állattenyésztô üzemmérnöki
diplomát. Elsô munkahelyem a Nagybe-
reki Állami Gazdaság volt. Ma önálló
mezôgazdasági vállalkozóként dolgo-
zom.
Annak idején tevékenyen részt vettem
abban a mozgalomban, amely szorgal-
mazta a Fonyódtól való elválást. Úgy 
érzem, ma csaknem ott tartunk, hogy a
saját közösségünk irányítását kell vissza-
szereznünk azoktól, akik ezt a falut nem a
megfelelô irányba, és nem a köz érdekeit
szem elôtt tartva vezetik. A változtatást
azzal segíthetik, ha az erre alkalmas je-
lölteket juttatják a testületbe.

Somogyi István

Ötvenegy éves balatonfenyvesi lakos vagyok,
a Nagybereki Gazdasági Vasúton, a mi „Kis-
vasutunkon” dolgozom, mint forgalmi szol-
gálattevô. A 2006-os választásokon az Önök
támogatásával lettem képviselô, az Ügyrendi
Bizottság tagja. A képviselôi munkámat több
megvalósult elôterjesztésem is jelzi: csatorna-
parti sétány térkôvel, világítással, az imrema-
jori kôszórásos utak elkészülte, T-Home inter-
net fejlesztés megvalósulása.
Az eddigi eredményes tevékenység ösztönöz
arra, hogy újra induljak a választásokon. To-
vábbá a folyamatos feladatok, mint az utak,
járdák építése, felújítása, strandjaink fejleszté-
se, rendben tartása, az egészségügyi, gyógy-
szertári szolgáltatás színvonalas mûködteté-
se, az oktatási intézmények fejlesztése.
A felsoroltakon kívül szükség van a parkolók
számának növelésére, azok rendbetételére, 
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a feladatunk a belvízelvezetés megoldása, ját-
szóterek felújítása, együttmûködve a helyi 
vállalkozókkal, civil szervezetekkel, az ifjúság
bekapcsolása a falu életébe, a közbiztonság
javítása, munkalehetôségek bôvítése, az
imremajori részen a közmûvek kiépítésének
folytatása (víz-szennyvíz).

Stamler József

Negyvennyolc éves agrármérnök vagyok, nôs,
három gyermek édesapja. Vállalkozóként te-
vékenykedem 19 éve. Munkámon keresztül is
éreztem, hogy községünknek korábban volt
egy felfelé ívelô idôszaka, de az utóbbi két cik-
lusban mintha megállt volna Fenyvesen az
idô. Nyolc éve vagyok testületi tag.Testületi tá-
mogatással a következô javaslataimat sikerült
megvalósítani: igazgatói bérlakás visszaszer-
zése (anélkül, hogy a települést sújtotta volna
több millió forintos lelépési díj), az óvodai par-
koló kialakítása, az óvodai terasz felújítása az
eredeti költség ötven százalékából, járdák ki-
vitelezése költségkímélô módon.
Nem sikerült megvalósítani többek között: a
régi mozi felújítását, hasznosítását az ifjúság
és a falu lakói számára, társadalmi munká-
ban. A kikötôi telek árának megtartását, annak
elkészültéig.
Köszönöm az Önök eddigi bizalmát, kérem
megtisztelô támogatásukat. Mottóm: Az egyé-
ni érdekek helyett érvényesüljön a közérdek!

Dr. Szilvássy Györk

Balatonfenyvesre 1974-ben kerültem és let-
tem a Balatonnagybereki Állami Gazdaság 
állatorvosa. Ma már csak a velem együtt
öregedô régi munkatársak emlékeznek arra,
hol is volt Rigóháza, Kundpuszta, Fehérvíz,
Nekota, a Komóczi-pajták, Fekete-akol és az
utoljára lebontott Pálmajor. Ezeken a helyeken
sok-sok állatot neveltek az itt élôk és a
környezô falvak emberei. Szeretnék ennek em-
léket állítani.
Azóta a világ és vele mi is sokat változtunk.
A falusias településbôl Fenyves üdülôhely lett.
Az ÁG. a privatizáció révén német tulajdonba
került. A dolgozói létszám is a tizedére esett
vissza. Elôtérbe került az idegenforgalom, és
visszajelzések alapján nagyon sokan szeret-
nek ebbe a családias, csendesebb üdülô falu-
ba vendégként visszajárni.
Balatonfenyves önállóvá válása óta a lakos-
ság bizalma alapján képviselô vagyok – kis

megszakítással. A jövôben is szeretném ezt a
szolgálatot ellátni. Szeretném, ha megvalósul-
na az elképzelésem arról, hogy a falu egy-egy
részének egy-egy képviselô legyen „gazdája”.
Az ott élôkkel tartson szorosabb kapcsolatot,
bevonva ezzel a lakosságot is az önkormány-
zat munkájába. Minden segítséget megadva
támogatnám a helyi egyesületeket, civil kez-
deményezéseket.

Táskai Elôd

Huszonkilenc éves vagyok, születésemtôl fog-
va balatonfenyvesi lakos. Független jelöltként
szeretném képviselni Önöket, és elôsegíteni
településünk fejlôdését!
Vendéglátásból és idegenforgalomból élek,
úgy, mint sokan a fenyvesi lakosok közül. Az
elmúlt években külföldön dolgoztam, szerez-
tem tapasztalatokat. Az idei nyáron pedig a
strandon béreltem egy büfét. Sok emberrel be-
szélgettem arról, hogy mi mindent kellene job-
ban, hatékonyabban megtennünk, ahhoz hogy
színvonalasabbá tegyük a község életét, azért
hogy több vendéget csábíthassunk ide, és ez-
zel is több munkalehetôséget teremthessünk!
Fontosnak tartom, hogy nagyobb gondot 
fordítsunk a köztisztaságra, az utak, járdák,
vízelvezetôk karbantartására, javítására. Szük-
ségünk van reklámokra és olyan rendezvé-
nyekre, amelyek még vonzóbbá teszik
Balatonfenyvest!  

Vargáné Vlasics Erika 

Negyvenöt éve élek családommal Bala-
tonfenyvesen. Két felnôtt lányom van, mind-
ketten utolsó évesek a felsôoktatásban. Általá-
nos iskolai tanulmányaimat a balatonfenyvesi
iskolában végeztem, majd a fonyódi Gimnázi-
umban érettségiztem. Felnôtt fejjel szereztem
meg az üzletvezetôi, illetve a felsôfokú pénz-

ügyi képesítést. Vállalkozóként tizenöt évig
üzemeltettem egy kereskedelmi egységet.
Jelenleg biztosítási tanácsadóként dolgozom,
illetve hiteltanácsadással és ingatlanközvetí-
téssel foglalkozom.
Alapító tagja voltam 2003-ban az Együtt Feny-
vesért Egyesületnek, 2008-tól elnökévé vá-
lasztottak. Az egyesület közremûködésével
több rendezvényt is szerveztünk a községben
(majális, focikupák, húsvéti rendezvény).
Fontos célul tûzném ki képviselôként, bizal-
mukat elnyerve, hogy legyen Közösségi ház
Balatonfenyvesen, legalább egy nagyobb
fesztivál és a lehetô legtöbb színes program,
melyek a helyi lakosok és az idelátogatók kul-
turált szórakozását biztosítják. Szeretném elô-
mozdítani, hogy azok a fiatalok, akik Fenyve-
sen szeretnének letelepedni, megtalálják a
lehetôséget a megélhetésre.

Dr. Veress Zsolt 

Huszonkét éve vagyok Balatonfenyves házior-
vosa, szinte minden lakosát személyesen is-
merem. Betegeim a rendelôben sokszor meg-
szólítanak, mint képviselôt, hogy elmondják
panaszaikat, ötleteiket. Az elmúlt években is
erre támaszkodva láttam el képviselôi munká-
mat, közvetítvén a képviselô-testületnek ami a
faluban történik.
A legfontosabbnak a következô négy évben,
az amúgy nehéz gazdasági helyzetben, a vál-
lalható fejlôdést tartom. Olyan talán apró, de
fontos célok elérését, amelyeket meg tudunk
valósítani önerôbôl, lehetôleg helyi vállalko-
zókkal, és számon kérhetô cégekkel.
A falu számára legfontosabb a Balaton par-
tunk és a strandunk, közvetve mindannyian
abból élünk. Évek óta vesszôparipám egy ho-
mokos lídó bejáró kivitelezése, amely végre
megoldaná a kisgyerekes családok az apró-
ságok is élvezhessék a vizet.
A grandiózus óriásprojektek rengeteg önkor-
mányzatot tévútra vezettek. A mi dolgunk a 
falu egészének karbantartása, az iskola, az
öregek otthona, az egészségügy, a gyógy-
szertár mûködtetése, a falu útjainak felújítása,
valamint Imremajor vízellátásának a megoldá-
sa. Balatonfenyves népességének nagy része
nyugdíjas, ezért is fontos a rendelô minél jobb
mûködése, és azoknak a szûrôprogramoknak
a továbbvitele, amelyeket elkezdtünk, hogy si-
kerüljön a falu lakosságát minél nagyobb
számban bevonni a megelôzô egészségügyi
ellátás rendszerébe és gyakorlatába.
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Balaton-Keresztúr. Szemben a
szigligeti öböllel, barátságos szín-
magyar kis falu, közel a Balaton
partjához. Egyetlen, nagyon széles
és hosszú utcáját ákácfa szegi be.
A faluból árnyékos út vezet le a 
Balatonhoz, hol vagy 40 fürdôbódé
tarkállik, a mi arra mutat, hogy
Keresztúrt sem kell többé „fölfedez-
ni”. Az állandó fürdôvendégek szá-
ma ugyan még mérsékelt, alig két-
háromszáz ember, de vasárnap

vagy ünnepnapokon sok száz für-
dôvendég érkezik a szomszédos
helységekbôl, fôleg Kéthelyrôl és
Marcaliból. Ilyenkor százszámra áll
a kocsi és szekér a tó partján,
sürün akad hintó is közötte, s a 
különben nyugodalmas falucska
csendjét vidám és mozgalmas für-
dôélet váltja föl.
A faluban közel 800 lakás áll a ven-
dégek rendelkezésére, egyszerû,
de tiszte, részben padlózott szo-

bákkal, melyek havi bére, tüzelôvel
együtt 32–80 korona, naponkint 
2–3 K. Szálló nincs, de van teljesen
megfelelô vendéglô, hol háztartást
nem vezetô családok is olcsón ét-
kezhetnek.
Élelmi szerekrôl a polgárok gon-
doskodnak, s a vasúton könnyen
elérhetô Marcaliban és Kéthelyen
mindennemü szükségletünket fe-
dezhetjük.
A helybeli és a vidéki intelligencia
körébôl nemrég megalakult fürdô-
egyesület mindent elkövet, hogy
minél inkább fölvirágoztassa e sze-
retetreméltó kis fészket. Megkezdte 
a part befásítását, megváltotta a
fürdôjogát, bérbevehetô fürdôkabi-
nokat építtetett és most már csak a
nyaralóközönségen múlik, hogy
pártfogásával Keresztúrt is egyenlô
szintüvé tegye a divatosabb balato-
ni fürdôhelyekkel.
Az egyesület kabinjai, a fürdôruhát
is beleértve, óránként 50 fillérért, a
nélkül 30 fillérért használhatók, de
bérelhetôk megállapodás szerint
egész hónapra is. Mindenki, aki
fürdôbódét állíttat, havi 8 koronát 
fizet az egyesületnek. Gyógydíjat,
zenedíjat még nem szednek, orvos
a közeli Kéthelyrôl hívható. Ugyan-
ott házi gyógyszertár is van.
Nagyban emeli Keresztúr forgalmát,
hogy a somogyszob-balatonszent-
györgyi helyérdekü vasútnak is állo-
mása, s igen sokan csak azért is
megszakítják utjukat, hogy egy kis
fürdéssel felüdítsék magukat.
A déli vasút keresztúri megállóhe-
lye egyelôre csak feltételes. A köz-
ségben postahivatal is van.

És most egy bekezdésnyi szöveg
Balatonberény leírásából. Nem
több, elvégre velünk Máriateleppel,
azaz Fenyvessel nem határos. De
mégis kell itt némi szöveget idéz-
nünk helyzetérôl, tekintve, hogy si-
került a közelmúltban két képesla-
pot is szereznünk, s éppen 1910-bôl:
Berényrôl. Amelyeknek alapján ar-

Mifelénk: száz éve (4.)
Tavaly tavasszal ért véget azoknak a közleményeknek néhány 
részes sorozata lapunkban, amelyeket egy, az elsô világháború
elôtti, 1913-ban szerkesztett útikönyvbôl idéztünk: kommentálva a
régi adatokat. Dr. Meggyes Gyula értesített róla, hogy birtokában
van egy ennél valamivel korábbi bédekker, s az szintén tárgyalja
térségünk nyaralótelepeit, többet között Keresztúrt, Fonyódot és 
– akkor még – Máriatelepet (ahogy fennállása elsô két évtizedében
Balatonfenyvest emlegették s elnevezték). A rendelkezésünkre 
bocsátott kiadványból citálunk most újabb mondatokat: hosszú
hónapok kihagyása után (az aktuális írások kiszorították a lapból).
Ezúttal tôlünk nyugatra – Keresztúrra-Berénybe – és délre: a Be-
rekbe látogatunk. S ezzel be is fejezzük a tallózást a száz esz-
tendôs leírásból. Két szép képeslap kíséri illusztrációként ezt a 
sorozatot befejezô közleményt, berényi helyszíneket mutatnak 
az 1910-es évekbôl.
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Októberi számunk lapzártája

október 10., 12 óra

ról is fogalmat alkothatunk: miként
nézett ki egy nyaralótelep akkor
ezekben a kis déli falvakban, illetve
azoknak a bódéknak a sora, ame-
lyekbôl éppen ilyenek föltûnhet- 
tek volna egy korabeli, Fenyvesrôl
vagy Keresztúrról postázott anzik-
szon is.

Balaton-Berény. A somogyi oldal
utolsó, de keresettségével legelsô
(! – B. P.) fürdôhelye, hol az állandó
vendégek száma 1500–2000, tehát
jóval meghaladja a többi falukét, a
mit elsô sorban olcsóságának kö-
szönhet. (Ha föllapozzák a korábbi
közleményeket, összevethetik ezt
az adatot Fonyódéval, ahol mind-
össze ennek a sereglésnek az egy-
harmada, 600–700 állandó vendég
forgolódott nyaranta. – B. P.)

Megemlékezik a bédekker a Be-
rekrôl is. A teljes szöveget idézzük
a déli határvidékrôl, hiszen alig né-
hány mondat. Ami persze érthetô:
itt nem volt kiadható ház és szoba.
Márpedig ennek az úti könyvnek 
a bevallott célja: ide csábítani, a 
Balatonhoz, nyaralni a nyaralókat.

A Nagyberek. A hazai madárvi- 
lág egyik legjelentékenyebb fész-
kelô helye a Fonyód és Balaton-
Keresztúr község között egész
Kéthelyig, Tót-Szent-Pálig és Bu-
zsákig elterülô mocsaras rengeteg,

a Nagyberek. Területe ma is vagy
huszerezer hold, de szabályozása
elôtt háromszor akkora is volt. Való-
ságos eldorádója a halászoknak és
a vadászoknak. Itt fészkel a hírne-
ves és mindinkább gyérülô nemes
kócsag, de sajnos, ez a gyönyörû
madár kiveszô félben van az em-
berek könyörtelensége és tudatlan-
sága miatt. A Balatoni Szövetség
már idejében fölemelte védô szavát
s a Nagyberekben még található
négy fészek kócsagot az illetékes
tényezôk figyelmébe ajánlotta,
hogy megmentse a kócsagokat a
teljes kipusztulástól.
E vidék ingoványos talajából bá-
nyásszák a turfát (a tôzeget – B. P.),
szenesedésnek induló növényi ré-
teget, melyet mint tüzelôanyagot 
értékesítenek. A vonatból kitekintve
fekete kockarakásokat látunk, ez 
a napon szárított termék a turfa.
(Vége)

Tanulságosnak találom a szöveg-
nek a nemes kócsagra, és arra vo-
natkozó mondatait, hogy a termé-
szeti értékek puszítása az ember
könyörtelen tudatlanságának kö-
vetkezménye. Már akkor is. S azóta
is. A védelem az ilyen ügyekben és
esetekben bizony mindig nehezebb
helyzetben van, mint a támadó.

(a szövegválogatást szerkeszette:
Buza Péter)

Köszönjük Fenyves!
Ezúton mondunk köszönetet az Ordo
Hungariae Lovagrend nevében, hogy
az árvízkárosultak javára szervezett
gyûjtési akcióban (ruhanemû, takaró,
ágynemû stb.) aktívan, segítôkészen
részt vettek. Külön köszönet a Fekete
István Általános Iskola Igazgató-
nôjének Magyarfiné Kalmár Fran-
ciskának, Babaics Attilának, az ön-
kormányzat munkatársának, Sáfár
Attila vállalkozónak és Christián
Györgyné Klári néni balatonfeny-
vesi nyugdíjasnak.

Ordo Hungariae Magyar Rend

Lomtalanítási akció 2010. szeptem-
ber 23–2010. szeptember 26. kö-
zött lesz. Kérjük, hogy a lim-lomot
kizárólag ebben az idôszakban te-
gyék ki ingatlanaik elé.
Hulladékszállítás. Számlázással és a
szolgáltatással kapcsolatosan infor-
mációk kérhetôk: Zöldfok Zrt. Bala-
tonboglári Kommunális Divízió, 8630
Balatonboglár, Szabadság u.6.Pf.: 140.
Tel./Fax: 85/575-086, 85/575-087,
Zöldfok Zrt., 8600 Siófok, Bajcsy-Zs.
u. 220. Tel.: 84/502-220, 84/502-221,
84/502-222

Tisztelt 
Kutyatulajdonosok!
A kutyák veszettség elleni védôol-
tása, mint eddig, ebben az évben is
kötelezô! Nyilvántartásom szerint jó
néhány kutya oltása az idén elma-
radt. Kérem, hogy akinek elkerülte a
figyelmét a tavasszal meghirdetett ol-
tási idôpont, haladéktalanul oltassa
be kedvencét a további bonyodalmak
elkerülése végett.
A balatonfenyvesi állatorvosi ren-
delôben hétfôtôl péntekig, naponta
13–15-ig várom pácienseimet.
Ha ez az idôpont nem megfelelô,
egyeztetés után más idôpontban is
rendelkezésre állok. Ha a kutya ren-
delôhöz vezetése vagy elhozatala
nehéz, az oltást háznál is elvégzem.
Telefonszámom: 06/20/961-3224,
85/560-074.
Rendelô címe: Balatonfenyves Feny-
vesi u. 21/1 (bejárat a Közép u. felôl)

Dr. Szilvássy Györk
állatorvos
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Szép idôben szép ünnep Szeptember negyedikén reggel ra-
gyogó napsütésben, több száz érdek-
lôdô részvételével ünnepi beszédek-
kel kezdôdött Fenyvesen az immár
13. Kisvasúti Nap eseménysorozata.
Tizenegy órakor indult el a zsúfolt kü-
lönvonat, motoros és kézihajtányok
„uszályával” kísérve Somogyszent-
pálra. Barátságos vendéglátás után
koradélután érkezett vissza a vendég-
sereg Fenyvesre, ahol gazdag kultu-
rális program várta a vendékeket.
Az elôzô napon mutatta be a község
Balogh Imre kötetét, az Emlékköny-
vet, amely a gazdasági kisvasút hat-
van éves történetét foglalja össze,
bôséges fotókísérettel. Minden részt-
vevô hangulatában, a megnyitó be-
szédek szavaiban is ott volt a meg-
gyôzôdés: erre a jelentôs értéket
képviselô intézményre nem csak
Fenyvesnek van szüksége. Az ország-
nak, az idegenforgalomnak, a térség-
nek, a technika története iránt érdek-
lôdôknek, a hagyományápolásnak el-
kötelezett polgároknak. S – jó néhány
a programban most is részt vevô kül-
földi vasútbarát jelenléte a bizonyság
erre – nem csak Magyarországon.fotó: Márton László

RÓMAI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG 

Nemzetközi ministráns 
zarándoklat

Rómába indultunk azon a nyári va-
sárnapon. Este hatkor három busszal
Fonyódról, Kaposvárról és Nagykani-
zsáról. A miénk Fonyódról a buszvég-
állomásról indult. Háromnegyedhétre
már Nagykanizsán voltunk, ott tartot-
tak nekünk egy misét, és addig a bu-
szunkat ki cserélték egy újra, mert a
régi az nem volt jó. Este 9-kor indul-
tunk tovább Kanizsáról, és rövid
megállással értünk el éjjel két órakor
az olasz határt. Hétfôn negyedhá-
romkor pedig már Rómában a szállá-
sunkon voltunk.
Még aznap megnéztünk a Mária-
templomot onnan átmentünk a Trevi-
kúthoz, az is szép volt, sétáltunk a
városban is kicsit, és úgy mentünk
haza, ahol háromfogásos vacsora
várt minket: azután beszélgettünk és
ismerkedtünk.
Reggeli után újból vonattal mentünk
be Rómába és nagy városnézésre
került sor: Angyalvár, utána a Navona
téren lehetett forrásvizet inni, amikor
mindenki visszajött akkor indultunk
tovább a Phanteonba és ott is volt

forrásvíz, aki akarta megtölthette az
üvegét, aztán még körül néztünk a
városban, hogy milyen csodálatos.
Szerdán reggel újból 7-kor volt a reg-
geli, s amire aznap is túléltük a vona-
tot meg a metrót, 9 óra lett. A Szent
Péter téren egy órát vártunk a napon
a Pápára, amíg kijött és tett az elsô
két sorban egy kört, de mi, magyarok
nem láttuk, mert felénk nem jött el, de
mindenkit köszöntött persze, minket
is. Ebéd után indultunk a misére, amit
csak a magyaroknak szerveztek.
Csütörtökön ismét 7-kor keltünk. Az-
tán, két órás várakozást követôen be-
jutottunk a bazilikába, majd metróval

a Colosseumhoz mentünk, amikor
azzal is végeztünk, elmentünk sétálni
ott a környéken, este a szálláson a mi
papjaink tartottak nekünk egy negy-
ven perces misét.
Pénteken háromnegyed tízkor reg-
geli, azután összepakoltunk és el-
hagytuk a szállást, a busz meg levitt
minket a tengerhez, két órát lehettet
fürdeni a homokos parton, az ebédet
követôen elindultunk haza, este tíz-
kor érkeztünk meg Fonyódra. És min-
den nagyon jó volt, és mindenki jóba
volt mindenkivel!

Czanka Dóra és Ludvig Kristóf
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